
ЗА АНГЛИЙСКАТА И ФРЕНСКА ЕСКАДРИ В БАЛЧИК ПО ВРЕМЕ НА КРИМСКАТА ВОЙНА 

На 2 ноември 1853 г., със султанско разрешение, 
съюзническите – английска [1] и френска [2] ескадри 
навлизат в Босфора и на 8 ноември хвърлят котва в 
залива Бейкоз (Beykoz) в Константинопол (Истанбул).  

На 4 януари 1854 г., съюзническите ескадри навлизат в 
Черно море [3]. Те получават заповед от своите 
правителства да защитят турските брегове и да 
неутрализират руския черноморски флот. 

На 6 януари 1854 г. английскaта парна фрегата 
“Retribution” (Възмездие), с капитан Джеймс Робърт 
Дръмонд (James Robert Drummond) доставя в Севастопол 
уведомителните писма на вицеадмиралите Дъндъс и 
Амлен до коменданта на Севастопол за навлизането на 
английската и френска ескадри в Черно море [4]. На 12 
януари 1854 г. посланиците на Англия и Франция в Санкт 
Петербург информират руското правителство за 
навлизането на техните ескадри в Черно море [5]. На 21 
февруари 1854 г. Русия скъсва дипломатическите си 
отношения с Англия и Франция. До голямата война 
остава само една крачка.  

◄ Vice-admiral Sir James Whitley Deans Dundas (1785-1862). 

◄ Rear-Admiral Sir Edmund Lyons, Bart. (1790-1858). 

На 24 март 1854 г. съюзническите ескадри отплават от 
залива Бейкоз и се насочват към българското 
крайбрежие. На 26 март те достигат до Балчик и хвърлят 
котва [6]. Заливът на Балчик – защитен от северните и 
североизточни ветрове, с дълбочина на водата 10-12 
фатома, със здраво глинесто дъно [7] става база на 
съюзническите ескадри при техните операции в Черно 
море.  

На 27 и 28 март 1854 г. Англия и Франция обявяват война 
на Русия.  

Декларацията за обявяването на война на Русия достига 
до командващия английската ескадра в Средиземно (и 
Черно море) вицеадмирал Джеймс Уитли Динс Дъндъс 
(James Whitley Deans Dundas) в Балчик на 9 април 1854 г. 
Тя е донесена от Константинопол от капитана на 
английската парната фрегата „Найджър“ (H.M.S. “Niger”) 
Леополд Джордж Хийт (Leopold George Heath) [8].  

В своите „Писма от Черно море“ капитан Хийт пише:  

„Корабът на Нейно величество „Найджър“ 

Балчик, 10 април 1854 г. 

До този момент аз бях възможно най-щастливия човек, защото докато другите зъзнеха от студ, в Балчик, с 
лед по палубите, аз бездействах приятно в Терапия като корабът ми беше съвсем близо до жена ми; и ето 
ме сега тук, донесъл със себе си обявяването на войната. 

Преди около седмица, един параход за който, поради различни причини, всички предположиха, че е бил 
„Банши“, премина през нощта през Босфора със споменатата прокламация за война, в резултат на което 
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старшите офицери ни напуснаха един след друг, за да се присъединят към адмиралския кораб, докато 
накрая останах само аз. „Хайфлайър“ беше последният, който тръгна от Златния рог в един часа 
следобед на 8-ми; а в два часа следобед пристигна истинският „Банши“ с истинската прокламация. 
Командирът му трябваше да отиде първо в посолството и да започне снабдяването с въглища, така че 
стана почти шест часа вечерта преди той, заедно с депешите си, да стигне при мен в Терапия. Двамата с 
Мей бяхме скицирали в съседната долина и се връщахме лениво пеша (тъй като не бяхме чули изстрела, 
който бил даден при пристигането на депешите), когато срещнахме един юнкер, който тичаше, за да ми 
предаде информацията. Отплавахме преди осем часа и стигнахме при адмиралския кораб в три и 
половина на девети. 

► Vice-amiral Ferdinand Alphonse Hamelin (1796-1864), 
commandant en chef de lʼescadre de la Méditerranée. 

Възнамерявах да произведа голямо вълнение като 
пристигна с пълния сигнал на съобщението, с развят 
сигнален флаг за всяка дума на отделна мачта, но 
телеграфното съобщение било прието с пълно доверие, 
така че произведеният ефект не беше толкова голям, 
колкото щеше да е иначе. Когато депешите бяха 
прочетени на адмиралския кораб, той също издигна 
сигнала „Обявена е война“. Екипажът на „Албион“ 
обслужваше такелажа и надаваше одобрителни викове, 
скоро последвани и от останалите кораби“.  

На 6 април 1854 г., по искане на английския посланик в 
Константинопол лорд Стратфорд де Редклиф, 
вицеадмирал Дъндъс изпраща в Одеса английската 
парна фрегата H.M.S. “Furious” (Яростен), с капитан 
Уилям Лоринг (William Loring), да евакуира английския и 
френски консули в Одеса. На 8 април 1854 г. лодка на 
кораба, с лейтенант Алексанър (Lieutenant J. H. I. 
Alexander) на борда, с вдигнат бял флаг, е обстрелвана 
от руските брегови батареи [9].  

► Vice-amiral Armand Joseph Bruat (1796-1855). 

В „Писма от Черно море“ капитан Хийт пише: „Фюриъс“ се 
завърна от Одеса след като бил изпратен там, за да 
откара консула. Той бил пред пристанището в пет и 
половина сутринта с издигнат флаг за примирие и 
изпратил лодка, също с флаг за примирие, за да връчи 
консулското писмо. На лодката било казано, че е 
прекалено рано и че началникът на пристанището щял да 
се появи в шест часа; поради което тя се върнала при 
кораба, застанал на около миля и половина-две в морето. 
Лодката била на около миля от брега, когато по нея 
изстреляли шест последователни оръдейни изстрела, 
като последният бил снаряд; насочването на стрелбата 
било добро, но те нямали достатъчно височина, така че 
нито лодката, нито „Фюриъс“ били засегнати. Капитан 
Лоринг, след като прибрал лодката, подгонил възможно 
най-усърдно един руски военен кораб по подветрената 
страна, но корабът се изплъзнал нагоре по Днепър, а 
„Фюриъс“ се върнал тук – жалко, че не изчакал извън 
обсега на оръдията, за да види дали началникът на 
пристанището ще се появи. Това ми разказа самият 
капитан Лоринг, от което ми се струва, че руската 
цивилизация е сякаш отпреди времето на троянската война, защото, мисля, че дори и тогава 
вестоносците са били неприкосновени. 
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▲ H.M. Steam Frigate Retribution - Lieut. Montagu Frederick O'Reilly.  

На 6 януари 1854 г. английскaта парна фрегата “Retribution” (Възмездие), с капитан Джеймс Робърт Дръмонд 
(James Robert Drummond) доставя в Севастопол известието за навлизането на съюзническте ескадри в Черно 
море. 

 

▼ L'escadre franco-anglaise arrivant au mouillage de Karavarna, 26 Mars 1854. 
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▲ Kavarna Bay and the Town of Baltchik. // Illustrated London News, No. 703, Vol. XXV, Saturday, September 23, 1854, p. 
284.  

 

▲ Les escadres française et anglaise, vues des hauteurs de Baldjick. // L'Illustration, Journal Universel, No. 596, Vol. XXIV, 29 
Juillet 1854, p. 76. 

„Фюри“ (трябва да правиш разлика между него и „Фюриъс“) тръгна рано тази сутрин, за да започне работа 
на наша страна, прибирайки всичко, което можеше да бъде намерено извън Севастопол. Френският 
параход „Аячо“, който носеше френската депеша, още не беше пристигнал; предполага се, че машината 
му се била развалила и нашите съюзници няма да предприемат ход без официални указания от техните. 

Мисля, че ако „Аячо“ се появи този следобед, всички ще отплаваме вечерта, но програмата на кампанията 
се пази в тайна [10]. 
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► Admiral Sir Leopold George Heath (1817-1907). 

Декларацията за обявяването на война на Русия достига до 
командващия английската ескадра в Средиземно (и Черно 
море) вицеадмирал Дъндъс в Балчик на 9 април 1854 г. Тя е 
донесена от Константинопол от капитана на английската 
парната фрегата „Найджър“ Леополд Джордж Хийт.  

На 17 април 1854 г. съюзническите ескадри (в две 
колони) отплават от Балчик и след 4-дневно плаване 
хвърлят котва пред Одеса. 

На 22 април в 6,40 сутринта английските парни фрегати 
“Sampson” (6 оръдия), “Furious” (10 оръдия), “Terrible” (21 
оръдия), “Tiger” (16 оръдия), “Retribution” (28 оръдия) и 
ветроходната фрегата “Arethusa” (50 оръдия), заедно с 
френските ветроходни корвети “Vauban” (20 оръдия), 
“Descartes” (20 оръдия) и “Mogador” (28 оръдия) 
бомбардират военното пристанище на Одеса 
(Императорския пристан) [11].  

На 12 май 1854 г., при гъста мъгла, английската парна фрегата H.M.S. “Tiger” (Тайгър) засяда близо до 
брега, на 5 мили югозападно от Одеса. Тя е обстрелвана от руска полева батарея и е опожарена, а 
екипажът – пленен. Капитанът на “Tiger”, Henry Wells Giffard (Хенри Уелс Джифард) е ранен и умира от 
гангрена на раните си 2 юни. Погребан е в Одеса с военни почести [12].  

 

▲ H.M. Steam-ship “Tiger”. // Suplement Illustrated London News, No. 686, Vol. XXIV, Saturday, June 3, 1854, p. 521. 

H.M. Steam-ship “Tiger” (Тайгър) – водоизместване 1 221 тона, задвижване – двуцилиндров парен двигател с 400 к.с., 
странични колела. Проектиран от Джон Еди (John Edye) и построен в корабостроителницата Чатъм, Кент 
(Chatham Dockyard, Kent). Спуснат  на вода на 1 декември 1849 г. Скорост – 9 възела. Въоражение – 16 оръдия. 
Екипаж – 24 офицери и 201 моряци и морски пехотинци. Капитан Хенри Уелс Джифард. 

В „Писма от Черно море“ капитан Хийт, свидетел на гибелта на „Тайгър“, пише: 

Корабът на Нейно величество „Найджър“ 

Май, 1854 г. 
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13-ти май – Човек не си дава сметка какво наистина представлява войната, докато не я изстрада сам или 
не види нейните тъжни последици за някой приятел. „Тайгър”, „Найджър” и „Везувиъс” напуснаха флота, 
както ти писах в последното ми писмо, за да огледат около Одеса и да проверят дали могат да бъдат 
прибрани някакви трофеи. Ние потеглихме около обяд на единайсети и продължихме с пълна скорост. 
Капитан Джифард, бидейки старшия офицер, ни подаде няколко сигнала за това по какъв курс ще се 
движи през нощта и ни каза, че ако случайно се разделим, ще се съберем в Одеса. Около шест часа 
вечерта той беше на около пет или шест мили пред мен (защото „Найджър“ няма признаци да се движи 
по-бързо след като килът му беше нащърбен и очукан от скалите) и ние бяхме принудени да спрем за 
половин час, за да сложим нещо, което да нивелира машината, така че когато бяхме готови да продължим 
той трябва да е бил на около десет мили напред; беше се спуснала и обичайната за Черно море мъгла, 
така че корабът не можеше да се види в цялата му дължина. Поради това се отказах напълно от идеята 
да плавам с него и поех по мой собствен курс към Одеса, пристигайки там сутринта и спирайки 
двигателите, докато мъглата се вдигне. Бяхме дочули отделни оръдейни изстрели в посоката на брега, но 
знаейки, че в Одеса има голям гарнизон, стигнахме до заключението, че това е денят за учения. 
Изстрелите не бяха достатъчно чести за сражение и беше нормално да се предположи, че ако някой от 
двата ни спътника беше край брега, последното нещо би било да стреля с оръдия, тъй като основната му 
грижа щеше да бъде да не привлича вниманието към себе си. 

Мъглата се вдигна към единайсет и половина и ние видяхме, че сме в средата на Одеския залив, на по-
малко от миля от пристаните. Мисля да бях споменал по-рано, че на борда на една от пленените 
бригантини беше намерено известно количество багаж, принадлежащо на адмирал Корнилов; този багаж, 
за съжаление, бях предал на „Ретрибюшън“, като си мислех, че той ще е първият кораб, който ще 
пристигне тук, като бях написал бележка до губернатора на Одеса с пълни обяснения по случая, а тази 
бележка бях дал на една холандска бригантина, която се оказа близо до мен, когато мъглата се вдигна.  

 

▲ Loss of “The Tiger”, Maj 12th, 1854; “Vesuvius”, “Niger”, “Tiger”. 

Докато лодката я нямаше, аз открих „Тайгър“ при брега, на пет мили на юг. Трябваше да изчакам десет 
минути за лодката, а след това се отправих възможно най-бързо, за да помогна. „Везувиъс“ се появи 
откъм юг точно пред мен. Видяхме бедния „Тайгър“ на около трийсет ярда от брега, над който се издигаха 
отвесни скали с височина сто и двайсет фута, увенчани докъдето поглед стига с руски полеви оръдия и 
войска, като първите обстрелваха „Тайгър“. Ние отвърнахме на огъня веднага след като влязохме в обсег, 
но беше ясно, че „Тайгър“ е в ръцете на врага, защото знамето му не беше вдигнато; корабът не отговори 
на моя сигнал „Мога ли да помогна“, не отговаряше и на руските оръдия, нито можех да видя някого на 
борда. Така че, по всяка вероятност, руският огън имаше за цел да ни примами да се приближим или дори 
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да изкуши екипажа да излезе с лодките. Но Пауъл, командирът на „Везувиъс“, дойде на борда и каза, че 
му се сторило да е видял екипажа на „Тайгър“ да се изкачва по хълма, така че нищо повече не можеше да 
се направи и нямаше смисъл просто да си разменяме изстрели с полевите оръдия, затова излязохме под 
пара извън обсег и прекратихме стрелбата. След това от „Тайгър“ се заиздига дим и съвсем скоро носът и 
кърмата му бяха обхванати от пламъци; дали това беше дело на собствения му екипаж или на руските 
снаряди, ние не знаем. Във всеки случай, това беше най-доброто, което можеше да се случи, защото с 
гарнизон от трийсет хиляди в Одеса и кораб на трийсет ярда от брега би било абсурдно да се опитваме и 
невъзможно да успеем да измъкнем кораба. След това аз издигнах флаг за примирие и изпратих 
съобщение до руския командир, молейки за сведения относно екипажа. Лодката ми беше пресрещната на 
половината път от идваща от брега лодка, чийто офицер обещал, че ще бъде изпратен отговор и обяснил 
(както един говорещ на италиански човек може да обясни на друг, който знае само английски), че един 
офицер (който се оказа капитан Джифард) и един моряк били убити, трима били ранени, всички останали 
били пленени, всички оръдия били изхвърлени зад борда, а корабът бил пълен с вода. Аз изчаках три 
часа, но отговор не дойде. Междувременно огънят си вършеше работата, мачтите паднаха една след 
друга и цялата надстройка беше в пламъци. 

 

▲ Вид пожара английского парохода-фрегата "Тигр", перед взрывом его, в виду стоящих вне выстрела двух 
отбитых английских пароходов, у дачи Картаци (близ Одессы) 30 апреля 1854 года (Русский художественный 
листок. № 19 за 1854 год). 

Бедните моряци на „Тайгър“ сякаш бяха направили всичко възможно, за да се измъкнат – лодките им бяха 
изкарани, кърмовата котва беше хвърлена, бяха изхвърлили оръдията зад борда; но е трудно обяснимо 
как всички са попаднали в плен, освен ако не са били толкова заети с работата си, че не са забелязали 
навреме мъглата, така че да се измъкнат. Без съмнение първото нещо, което са видели е било 
смазващото превъзходство на жива сила точно над главите им; въпреки това обаче бих предположил, че 
щяха да предпочетат да се качат на лодките и да се опитат да излязат извън обстрел пред сигурното 
пленничество. 

Гъстата мъгла се спусна отново в шест часа и аз се отправих назад към адмиралския кораб. Трима души 
бяха ранени от шрапнели, но не беше сериозно; няколко гюллета бяха ударили борда, но при изстрели от 
такова разстояние само падналите на бакборта биха могли да нанесат големи поражения. Бедната г-жа 
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Джифард е в Малта с децата си. Старши-лейтенантът и лекарят са женени отскоро, но съчувствието на 
човека е винаги по-силно към тези, които той познава, отколкото към непознати. Като цяло това е много 
тъжно и аз не знам дали съм прекарвал по-нещастна вечер от снощната. Единствената утеха е, че макар 
и ние да загубихме кораб, то руснаците не го спечелиха. Но предполагам, че ще се опитат. След време ще 
могат да се гмурнат за двигателя, но той няма да е годен заради солената вода. Предполагам, че 
преживяното ще ни направи внимателни; „Сайдън“ и „Найджър“ едва избягнаха съдбата на „Тайгър“ – 
никой от двата не беше толкова близо до брега, но и двата бяха в обсег и ако имаше свалени някакви 
оръдия, по всяка вероятност щеше да се наложи да бъдат изоставени. Мъглите са чудесно гъсти, но 
въпреки това ние трябва да следваме указанията и да избираме по-внимателно пътя си. 

Вече стоя цял ден на мястото на срещата; с „Везувиъс“ сме в нещо като ясен кръг от вода, с тежка гъста 
мъгла по почти целия хоризонт. Дори не мога да предположа къде е адмиралския кораб. Много ми се иска 
скоро да го открия, така че да отнесе у дома верния разказ за тази нещастна работа преди руските 
преувеличения да стигнат до Англия. 

15-ти май – тази сутрин открих адмиралския кораб, гъстите мъгли бяха задържали флота неподвижен 
през последните два дни. Адмиралът беше силно разстроен от новините, които донесох, а френският 
адмирал, при когото бях изпратен, също изрази дълбоко съчувствие. В течение на следобеда адмиралът 
изпрати два парахода до Одеса, мисля, че с писмо до губернатора относно пленниците. Те се върнаха 
този следобед – на 16-ти – и докладваха, че капитан Джифард бил изгубил левия си крак, едноименният 
му племенник – кадет – бил убит, а капитанът и трима или четирима от хората впоследствие умрели от 
раните си. Били се натъкнали на брега в пет и половина сутринта и били пленени към десет и половина, 
но други подробности не се разбраха; руснаците били много учтиви и се предполага, че към пленниците 
ще се отнасят добре. Успокояващо е да се научи, че оръдията, които бях чул, не са били тези на „Тайгър“, 
макар че при всички обстоятелства съзнанието ми ще бъде чисто, защото, ако се бях обърнал към тях 
нямаше да навляза в плитчината под шест клафтера, която е на повече от половин миля от брега и, тъй 
като човек не може да вижда на двайсет ярда поради мъглата, не бих успял да видя „Тайгър“ [13].  

 

▲ Baltschik, on the Coast of Bulgaria, From a Sketch by Lieut. Montagu Frederick O'Reilly, RN. // Illustrated London News, No. 
698, Vol. XXV, Saturday, August 19, 1854, p. 169. 

В „Извлечения от писма за действията в Черно море“ (Extracts from Letters on Proceedings in the Black Sea), 
публикувани в “The Nautical Magazine and Naval Chronicle for 1854”, пише: 
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„В следобеда на 11-ти май, корабите на Нейно величество „Тайгър“, „Везувиъс“ и „Найджър“ бяха 
изпратени от флота със специална заповед да разузнаят Одеса. Веднага след това гъстата мъгла 
довежда до тяхното разделяне, а на следващата сутрин, в шест и половина, „Тайгър“ засяда близо до 
фара, под висока скала. Екипажът изкарва незабавно лодките, хвърля кърмовите котви и облекчава 
товара като изхвърля оръдията зад борда. Известно време след това руснаците откриват бедстващия 
кораб и докарват полеви оръдия, с които атакуват беззащитния кораб, който се предава, но не и преди 
младия кадет Джифард и капитан Джифард да бъдат ранени и трима моряка да бъдат убити. Врагът им 
разрешил да вземат личните си вещи, но за тяхна зла участ „Найджър“ и „Везувиъс“ се появили в 
кръгозора няколко часа след пленяването и тогава, за да не им позволят да си възвърнат кораба, 
руснаците възобновили стрелбата по „Тайгър” и успели да го вдигнат във въздуха. На борда на „Найджър“ 
и „Везувиъс“ екипажите застават по постовете си и започват успешно да обстрелват врага със снаряди. 
Трима от „Найджър“ са леко ранени, но вече са се върнали към задълженията си“ [14]. 

Със заповед от 21 април 1854 г. на вицеадмирал Дъндъс, кораби на английската ескадра (“Retribution”, 
“Descartes”, “Sidon”, “Firebrand”, “Inflexible”) охраняват крайбрежието между Варна и Дунав и 
възпрепятстват морската търговия на Русия в Черно море, като пленяват 13 търговски кораба [15].  

В началото на май 1854 г. по заповед на вицеадмирал Дъндъс контраадмирал Едмънд Лайънс (Edmund 
Lyons), с ескадрон от английските кораби “Agamemnon”, “Sampson”, “Highflyer”, заедно с ескадрон френски 
кораби “Charlemagne”, “Mogador”, “Vauban”, под командването на комодор Vicomte de Chabannes, е 
изпратена да разузнае Кавказкото крайбрежие (Circassia, Georgia, and Anatolia). На 28 май ескадрата се 
връща в Балчик [16].  

 

▲ HM Surveying Ship Spitfire off the Circassian (Black Sea) coast by O.W. Brierly. 

През април и май 1854 г. офицери на английския хидрографски кораб “Spitfire”, с капитан Томас Абел 
Бримидж Спрат (Thomas Abel Bremage Spratt), правят планове на заливите Бургас, Варна, Балчик 
(публикуван на 10 юни 1854 г.) и Кюстенджа. 

За да спрат доставките на руската армия по река Дунав, по заповед на вицеадмиралите Амлен и Дъндъс, 
издадена в Балчик на 1 юни 1854 г., английските парни фрегати ”Firebrand”, “Vezuvius” и “Niger” блокират 
дунавското устие при Сулина [17]. 

На 1 юли 1854 г. ескадрата при Балчик е посетена от маршал Сент-Арно (Saint-Arnaud) – 
главнокомандващ френската експедиционна армия, на борда на парната фрегата „Вобан“ (“Vauban”) [18]. 
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▲ Black Sea - Baljik Bay surveyed by the officers of H.S.M.V. Spitfire 1854 (fragment). Engraved by J. & C. Walker and sold by 
J.D. Potter. 

На 7 юли при Сулина е убит 29-годишният капитан Хайд Паркър (Hyde Parker), командир на H.M.S. 
“Firebrand”. 

На 17 юли, в знак на отмъщение, “Vezuvius” и “Spitfire” разрушават Сулина, остават незасегнати само 
църквата и фара [19].  

На 2 юли 1854 г. атлантическата ескадра на вицеадмирал Арман Жозеф Брюа (Vice-amiral Armand Joseph 
Bruat) хвърля котва в залива на Балчик [20].  

В Балчик съюзническите ескадри попълват своите запаси от прясна вода и продоволствие (въглища за 
параходите получават в Константинопол от въглищните мини в Ерегли (Karadeniz Ereğli) [21].  

През юли и август 1854 г. при Балчик и Варна съюзническите ескадри са сполетени от холера. Първият 
случай на епидемията сред френската ескадра в Балчик е на 16 юли 1854 г. На 9 август 1854 г. холерата 
достига своя връх. В Балчик са открити палаткови болници. За да намалят загубите сред екипажите на 11 
август ескадрите излизат в открито море. На 15 август епидемията започва да затихва. На 17 август 
ескадрите се връщат в Балчик. Френската ескадра губи от холерата 757 души – моряци и офицери: Ville de 
Paris – 150; Montebello – 164; Friedland – 44; Valmy – 87; Bayard – 22; Charlemagne – 4; Jean Bart – 41; Henri 
IV – 5; Suffren – 21; Ville de Marseille – 9; Jupiter – 22; Iéna – 5; Alger – 54; Marengo – 97; Primauguet – 13; 
Magellan – 9; Calypso – 5; Descartes – 1; Cacique – 1; Pluton – 3. Само за един ден, на 10 август 1854 г., на 
борда на “Ville de Paris” и “Montebello” умрат от холера 62 души [22].  

Английската ескадра губи от холерата 706 (или 734) души [23]. За появата на епидемията в английската 
ескадра в Балчик в доклад на медицинския департамент на английската армия, съставен за парламента и 
публикуван в два тома през 1858 г., пише: „...  холерата се разпространи между войските на 
съюзническите армии в България като навести и флота в Балчишкия залив, а също така и закотвените при 
Варна кораби. Според официалните медицински и статистически сведения и доклади на Балтийския и 
Черноморски флот за годините 1854 и 1855, първият случай на болестта изглежда е бил на „Даймънд“, 
при Балчик, на 16-ти юли, два дни след пристигането от Тулон на френския параход, на който имало 
холера; а първият фатален случай на епидемията бил регистриран на борда на „Санпарей“ на 31-ви юли, 
докато бил на котва при Варна, в близост до френския военен параход „Валми“. На 9-ти август болестта, в 
своята най-злокачествена форма, избухнала почти едновременно на „Британия“, „Албион“, „Трафалгар“, 
„Трибюн“, както и на други кораби; и се сочи, че общият брой на случаите на холера по време на 
епидемията възлиза на 760, от които 411 завършват фатално; 229 от тези случаи са на борда на 
„Британия“, а 139 от тях са с фатален изход“ [24].  

В „История на азиатската холера“ е отбелязано: „Към момента на избухването на холерата британският 
флот наброява 12 572 души. С едно-единствено изключение, всички живеят при еднакви условия и сред 
тях има 710 заболели от холера и 397 смъртни случая. От всичките случаи, 91,26 процента от заболелите 
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били снабдявани с вода, черпена от извори при Балчик – едно място, където била разквартирувана 
страдащата от холера френска войска. Войската перяла дрехите си в тези извори, а земята на голямо 
разстояние наоколо била наситена с техните екскрети“ [25].  

 

▲ HMS “Fury” (1 124 tons, 6 guns, 515 horse-power, 160 men, Commander Edward Tatham), 1854. 
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▲ Le Montebello,1850 – флагмански кораб на вицеадмирал Брюа. 

На 26-27 юли 1854 г. вицеадмирал Брюа на борда на “Montebello” (Монтебело) разузнава укрепленията на 
Севастопол и залива на Балаклава. 

На 21 юли 1854 г., по искане на маршал Сент-Арно (Saint Arnaud) и генерал-лейтенант лорд Раглан (Lord 
Raglan), от Балчик към Крим и Севастопол е изпратена съюзническа ескадра от двадесет кораба, под 
командването на вицеадмирал Брюа, вицеадмирал Дъндъс и контраадмирал Лайънс. Ескадрата 
предприема разузнаване по протежението на брега от нос Херсонес до Евпатория. При тази експедиция 
английската фрегата H.M.S. “Fury”, под командването на Едуард Тейтам (Commander Edward Tatham), с 
контраадмирал Лайънс, генерал-лейтенант сър Джордж Браун (Leutenant-General Sir Geoge Brown) и 
дивизионен генерал Франсуа Сертен Канробер (Général de Division François-Marcellin Certain de Canrobert), 
и придружаващите ги артилерийски и инженерни офицери на борда, охранявана от френската парна  
фрегата “Cacique”, предприема разузнаване северно от Севастопол, за да избере подходящо място за 
десант. Ескадрите се връщат в Балчик на 30 юли (а генералите Браун и Канробер и придружаващите ги 
офицери с HMS “Agamemnon” (флагмански кораб на контраадмирал Лайънс) във Варна на 28 юли [26].  

На 6 aвгуст 1854 г. заразените от холера френски войници и офицери от Първа пехотна дивизия (при 
своята експедиция в Добруджа) са евакуирани от Кюстенджа и Мангалия до Варна с парните фрегати 
“Cacique”, “Descartes”, “Lavoisier” и “Pluton” [27].  

На 9 август с парната фрегата „Вобан“ (“Vauban”, Capitaine Joseph-Eugène de Poucques d'Herbinghem), от 
бивака при Шабла до Варна, са евакуирани бригаден генерал Шарл Мари Еспри Еспинас (Général de 
brigade Charles-Marie-Esprit Espinasse) и полковник Денис дьо Сеневил (Lieutenant-colonel Denis de 
Senneville).  

За бърза връзка на командващите английската и френска експедиционни армии – лорд Раглан и маршал 
Сент-Арно с командващите английската и френска ескадри в Балчик – вицеадмирал Дъндъс и 
вицеадмирал Амлен, през лятото на 1854 г. между Варна и Балчик e изградена телеграфна линия 
(Télégraphe de Baltchik). Оптичната телеграфна линия Варна – Балчик (7 семафорни станции) работи от 15 
август до 13 ноември 1854 г. Една от семафорните станции е в лагера на френската армия на платото 
Франга [28].  

На 2 септември 1854 г. маршал Сент-Арно, на борда на парната фрегата „Бертоле“*, отплава от Варна за 
Балчик [29].  

На 5 септември 1854 г. (вторник) в 6,15 часа 36 френски и турски ветрохода и парахода отплават от 
Балчик за остров Змейний (Serpens / Федониси), разположен срещу дунавския ръкав Сулина, където е 
уговрена среща с английския флот, и оттам за Крим. На 5 септември английската флота отплава от Варна 
за Балчик. На 7 септември в 4,45 часа тя отплава от Балчик за Крим. На 14 септември 1854 г. 
съюзническите войски дебаркират в залива Каламита при Евпатория. Това слага край на активната роля 
на Балчик като база на съюзническите – aнглийска и френска ескадри в началото на Кримската война [30].  

Бележки: 

1. Английският флот в Средиземно (и Черно море) е под командването на вицеадмирал Джеймс Уитли Дийнс Дъндас и 
контраадмирал Едмънд Лайънс. 

The Fleet in the Black Sea 

Ships – “Britannia”, 120 оръдия, капитан Картър (T. W. Carter) – флагмански кораб на вицеадмирал Дъндъс (J. W. D. 
Dundas); “Agamemnon”, 91 оръдия, капитан T. M. C. Symonds – флагмански кораб на контраадмирал Лайънс (E. Lyons); 
“Trafalgar”, 120 оръдия, капитан Гревил (H. F. Greville); “Queen”, 116 оръдия, капитан Мишел (F. T. Michell); “London”, 90 
оръдия, капитан Идън (Charles Eden); “Albion”, 90 оръдия, капитан Лъшингтън (S. Lushington); “Rodney”, 90 оръдия, 
капитан Грахам (C. Graham); “Vengeance”, 84 оръдия, капитан Ръсел (Lord E. Russell); “Bellerophon”, 78 оръдия, капитан 
Поле (Lord G. Paulet); “Sans-Pareil”, 71 оръдия, 350 к. с., капитан Дейкърс (S. C. Dacres); Frigates – “Arethusa”, 50 оръдия, 
капитан Мендс (W. R. Mends); “Diamond”. 28 оръдия, капитан Пийл (Wm. Peel); “Highflyer”, 21 оръдия, 250 к. с., капитан 
Джон Мур (John Moore); “Modeste”, 18 оръдия, комодор Стюард (Comd. W. H. Stewart); “Wasp”,  14 оръдия, комодор Хeй 
(Lord J. Hay);  “Niger”, 14 оръдия, 400 к. с., капитан Хийт (L. G. Heath); “Frolic”, 16 оръдия, капитан Нолот (M. S. Nolloth); 
Paddle-wheel Steam Frigates – “Terrible”, 21  оръдия, 800 к. с. капитан Мак Клийвърти (J. J. McCleverty); “Rétribution”,  28 
оръдия, 400 к. с., капитан Дръмонд (Hon. J. Drummond); “Tiger”, 16 оръдия, 400 к. с., капитан Джифард (H. W. Giffard); 
“Furious”, 6 оръдия, 400 к. с., капитан Лоринг (William Loring); “Firebrand”, 6 оръдия, 410 к. с., капитан Паркър (Hyde 



13 
 

Parker) “Sampson”, 6 оръдия, 467 к. с., капитан Джоунс (L. T. Jones); “Inflexible”, 6 оръдия, 378 к. с., комодор Поплеуел (G. 
Popplewell); “Fury”, 6 оръдия, 515 к. с., капитан Талхам (E. Tatham) “Vesuvius”, 6 оръдия, 280 к. с., комодор Пауел (R. A. 
Powell); “Spitfire”, 6 оръдия, 140 к. с., комодор Спрат (T. A. B. Spratt); “Caradoc”, 2 оръдия, 350 к. с., лейтенант Дериман 
(Lieut. S. H. Derriman); “Triton”, 3 оръдия, 260 к. с., лейтенант Лойд (Lieut. H. Lloyd); “Banshee”, 2 оръдия, 350 к. с., 
лейтенант Рейнолдс (L. R. Reynolds) (The Nautical Magazine and Naval Chronicle, For 1854. London, Simpkin, Marshall and 
Co., (May 1854), p. 276-277; L'expédition de Crimée: la marine française, op. cit., p. 12). 

 

▲ Le Cacique – Frégate à vapeur, 14 Canons, Puissance (CV) 450, Capitaine Athanase Marie Michel Guesnet. 

Френската парна  фрегата “Cacique” (Качик) охранява английската парна фрегата H.M.S. “Fury” (Фюри) при 
разузнавателната експедиция по протежението на брега от нос Херсонес до Евпатория, за избор на подходящо 
място за десант.  

2. Френският флот в Черно море е в състав от две ескадри – средиземноморската, под командването на вицеадмирал 
Фердинанд Алфонс Амлен и атлантическата, под командването на вицеадмирал Арман Жозеф Брюа. 

Squadron of the Black Sea – Vice-amiral Ferdinand Alphonse Hamelin, commandant en chef de lʼescadre de la Méditerranée 

La Friedland – Ships of the line, 1st rank, 120 Guns; Le Valmy – Ships of the line, 1st rank, 120 Guns;  Le Ville de Paris – Ships 
of the line, 1st rank, 120 Guns; Le Henry IV – Ships of the line, 2nd rank, 100 Guns; Le Bayard – Ships of the line, 3rd rank, 90 
Guns; Le Charlemagne – Ships of the line, mixed 3rd rank, 90 Guns, 450 H. P.; Le Jena – Ships of the line, mixed 3rd rank, 90 
Guns; Le Jupiter – Ships of the line, mixed 3rd rank, 90 Guns; Le Marengo – Ships of the line, mixed 4th rank, 80 Guns; Le 
Gomer – Steam-frigate, 16 Guns, 450 H. P.; Le Mogador – Steam-frigate, 28 Guns, 650 H. P.; Le Descartes – Steam-frigate, 20 
Guns, 540 H. P.; Le Vauban – Steam-frigate, 20 Guns, 540 H. P.; Le Cacique – Steam-frigate, 14 Guns, 450 H. P.; Le Magellan 
– Steam-frigate, 14 Guns, 450 H. P.; Le Sané – Steam-frigate, 14 Guns, 450 H. P.; Le Caton – Steam-corvette, 4 Guns, 260 H. 
P.; Le Promethée – Steam aviso, 4 Guns, 200 H. P.; Le Salamandre – Steam aviso, 2 Guns, 120 H. P.; Le Serieuse – Corvette, 
30 Guns, Le Mercure – Brig, 1st class, 20 Guns; LʼOlivier – Brig, 1st class, 20 Guns; Le Beaumanoir – Brig, 1st class, 20 Guns; 
Le Cerf – Brig aviso, 10 Guns; Le Héron – Steam aviso, 2 Guns, 200 H. P.; La Mouette – Steam aviso, 2 Guns, 200 H. P. 

Total: 1 120 Guns, 4 960 H. P. 

Second Squadron  (Atlantic)  – Vice-amiral Armand Joseph Bruat 
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▲ Le Valmy, aquarelle de François Geoffroy Roux. 

► Contre-amiral  Louis Édouard Bouët-Willaumez (1808-1871), chef 
d'état-major de l'escadre de l'amiral Hamelin. 

На 28 август 1854 г. в Балчик контраадмирал Луи Едуард 
Бует-Уйлъмез (началник-щаб на Средиземноморската ескадра) 
изготвя плана за дебаркирането на френската ескадра в Крим 
(Ordre de débarquement de l'amiral Hamelin) (Baltchik, le 28 août 
1854) (L'expédition de Crimée jusqu'à la prise de Sébastopol. 
Chroniques de la guerre d'Orient / par le baron de Bazancourt. 
Premiere partie, Quatriéme édition. Paris, Amyot, Éditeur, 
MDCCCLVI (1856), p. 366-374). 

Le Montebello – Ships of the line, 1st rank, 120 Guns; Le Napoleon – 
Ships of the line, 1st rank, 92 Guns, 960 H. P.; Le Suffren – Ships of 
the line, 3rd rank, 90 Guns: Le Jean Bart – Ships of the line, mixed 
3rd rank, 90 Guns, 450 H. P.;  La Ville de Marseille – Ships of the 
line, mixed 4th rank, 80 Guns; LʼAlger – Ships of the line, mixed 4th 
rank, 80 Guns; La Pomone – Frigate, mixed 3rd rank, 40 Guns, 220 
H. P.; La Caffarelli – Frigate, mixed 3rd rank, 14 Guns, 450 H. P.; Le 
Roland – Steam-corvette, 8 Guns, 400 H. P.; La Primauget – Steam-
corvette, 8 Guns, 400 H. P.  

Total: 622 Guns, 2 280 H. P. (The Nautical Magazine and Naval 
Chronicle, For 1854. London, Simpkin, Marshall and Co., (June 1854), p. 328-329.  

3. След битката при Синоп на 30 ноември 1853 г., при която руският флот, под командването на вицеадмирал Павел 
Нахимов, унищожава турския флот, войната между Англия и Фаннция от една страна и Русия от друга е неизбежна 
(Академик Е. В. Тарле. Крымская война. Второе исправленное и дополненное издание. I., Издательство Академии Наук 
СССР, Москва, Ленинград, 1950, с. 399-400, 405, 407). 
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4. Histoire diplomatique de la Guere DʼOrient en 1854. Son origine et ses causes. Par M. H. Tang. Paris, 1864, p. 222-223; Life 
of Vice-Admiral Edmund, lord Lyons. With an account of naval operations in the Black Sea and Sea of Azoff, 1854-56. By 
Captain S. Eardley-Wilmot, R.N., London, Sampson Low, Marston and Company, 1898, p. 144-146.   

5. Академик Е. В. Тарле. Крымская война, цит. съч., с. 441. 

6. Life of Vice-Admiral Edmund, lord Lyons. With an account of naval operations in the Black Sea and Sea of Azoff, 1854-56. By 
Captain S. Eardley-Wilmot, R.N., London, Sampson Low, Marston and Company, 1898, p. 157; The royal navy, a history from 
the earliest times to present, by Wm. Laird Clowes.In Seven Volumes, Vol. VI. London,: Sampson Low, Marston and Compant, 
1901, p. 399-400. 

През май 1854 г. османската ескадра избира за своя временна база залива на Каварна. Тя е под командването на 
Ахмет паша (Caiserli Ahmet Pacha), Мушавер паша (Captain Slade) и Хасан паша (Hassan Pacha). В състава и са 
включени: ветроходи – Mahmoudie – 124 оръдия; Peiki Zafer – 94 оръдия; Memdoulie – 84 оръдия; A Cade Zerad – 74 
оръдия; Feuftan Zehad – 74 оръдия; Garan Bahri – 54 оръдия; Cheref Numa – 20 оръдия Djai Ferakh – 20 оръдия; Peiki 
Messareh – 84 оръдия; Techrifié – 84 оръдия; Nousretie – 74 оръдия; Myoum – 74 оръдия; Behiré – 54 оръдия; Ferakh 
Numa – 20 оръдия; Shaika – 20  оръдия;  параходи – Muklibirri Surur – 26 оръдия; Chaiki Chadi – 22 оръдия; Shahhper – 8 
оръдия; Peiki-fiz – 6 оръдия; Feigi Bahri – 22 оръдия; Megidié – 22 оръдия; Messin Bahri – 8 оръдия (The Nautical Magazine 
and Naval Chronicle, For 1854. London, Simpkin, Marshall and Co., (June 1854), p. 326; Turkey and the Crimean War: A 
Narrative of Historical Events. By Rear-admiral Sir Adolphus Slade, K.C.B. (Mushaver Pasha). London, Smith, Elder and Co., 
1867, p. 237). 

7. The Nautical Magazine and Naval Chronicle, For 1854 (July, 1854). London, Simpkin, Marshall and Co, p. 348-350) (Report 
of Proceedings. H.M. steam vessel Spitfire, Kavarna Bay, 17th April, 1854). 

8. Letters From the Black Sea During The Crimean War 1854-1855 By Admiral Sir Leopold George Heath KCB.  Published by 
Richard Bentley And Son, 1897, p. 1-4 . 

9. The New Navy List and general record of the services of Officers of the Royal Navy and Royal Marines. Conducted by 
Joseph Allen, London, Parker, Furnivall and Parker, MDCCCLIV (1854), p. 233; The history of the war with Russia: giving full 
details of the operations of the allied armies by Henry Tyrrell. Vol. 1. London, New York, The London Printing and Publishing 
Company, 1857, p. 113.   

10. Френската декларация е доставена до вицеадмирал Амлен в Балчик от парната корвета (авизо) „Аячо“ (Ajaccio, 
aviso a vapeur de 100 chevaux, Commandant Baron du Martoy, lieutenant de vaisseau) на 14 април 1854 г. (Batailles de terre 
et de mer jusques et y compris la bataille de l'Alma par le Contre-amiral, Comte E. Bouet-Willaumez. Paris, Librairie Militaire, J. 
Dumaine, Décembre 1855, p. 201; Letters From the Black Sea, op. cit., p. 1-4).  

11. The royal navy, a history from the earliest times to present, op. cit., p. 399-400. 

12. The English prisoners in Russia: a personal narrative of the First Lieutenant of H.M.S. Tiger, together with an account of his 
journey in Russia, and his interview with the Emperor Nicholas and the principal persons in the empire By Alfred Royer, Lieut. 
R.N. Third edition. London, Chapman and Hall, 1854, p. 1-15. 

13. Letters From the Black Sea, op. cit., p. 25-30. 

14. The Nautical Magazine and Naval Chronicle, For 1854. London, Simpkin, Marshall and Co., 1854, (June 1854), p. 377. 

15. The Nautical Magazine, op. cit., p. 379-381. 

16. The London Gazette, Numb. 21561, Tuesday, June 13, 1854, p. 1826-1828; The Nautical Magazine and Naval Chronicle, 
For 1854 (July, 1854). London, Simpkin, Marshall and Co, p. 382-384; The royal navy, a history from the earliest times to 
present, op. cit., p. 400; Life of Vice-Admiral Edmund, lord Lyons. With an account of naval operations in the Black Sea and Sea 
of Azoff, 1854-56. By Captain S. Eardley-Wilmot, R.N. London, Sampson Low, Marston and Company, 1898, p. 164-168.   

17. “Escadres combinées dans la mer Noire. 

Par suite du passage du Danube par l'armée russe, de l'occupation de la Dobrutscha et de la prise de possession des 
embouchures ainsi que des deux rives dudit fleuve. 

Nous soussignés, vice-amiraux commandant en chef les forces navales combinées de France et d'Angleterre dans la mer 
Noire, déclarons par la présente, au nom de nos gouvernements respectifs, et portons à la connaissance de tous ceux que la 
chose peut intéresser, que nous avons établi le blocus eflectif du Danube, afin d'arreter tout transport d'approvisionnements aux 
armées russes. 

Sont comprises dans ce blocus toutes celles des embouchures du Danube qui comuiuniquent avec la mer Noire, et avertissons, 
par les présentes, tous bâtiments de toute nation qu'ils ne ponrront entrer dans ce fleuve jusqu'a nouvel ordre.  



16 
 

Fait á Baltchik, le 1er juin 1854. 

Le vice-amiral, commandant en chef l'escadre française. Hamelin. 

Le vice-amiral, commmandant en chef les forces britanniques S. W. D. Dundas” (Annuaire historique universel, ou Histoire 
politique pour 1854. Fondé par C.L. Lesur. Paris, Lebrun et Cie, Libraires, 1855, (Appendice DocumentsHistoriques), p. 65).   

18. L'expédition de Crimée. La marine française dans la mer Noire et la Baltique, chroniques maritimes de la guerre d'Orient / 
par le baron de Bazancourt. Tome Premier. Paris, Libraire DʼAmyot, Éditeur, 1858, p. 144. 

19. The London Gazette, Numb. 21561, Tuesday, June 13, 1854, p. 1826; The Gentleman's Magazine, Vol. XLII, July to 
December. London, John Bowyer Nichols and Sons, 1854, p. 303-304; The Nautical Magazine and Naval Chronicle, For 1854 
(September, 1854). London, Simpkin, Marshall and Co, p. 504-505; The royal navy, a history from the earliest times to present, 
op. cit., p. 404-406; The History of the War with Russia: Giving Full Details of the operations of the allied armies by Henry 
Tyrrell. Vol. I., London, London Printing and Publishing Company, 1855, p. 149-150. 

20. Batailles de terre et de mer jusques et y compris la bataille de l'Alma par le Contre-amiral, Comte E. Bouet-Willaumez. 
Paris, Librairie Militaire, J. Dumaine, Décembre 1855, p. 206; Précis critique et militaire de la guerre d'Orient rédigé sur des 
documents inédits, suivi d'un aperçu sur les opérations des flottes alliées dans la Mer Noire et la Baltique par Hippolyte 
Vigneron. Paris, Eugène Pick, Éditeur, 1858, p. 279 

На 20 февруари 1854 г. ескадрата на вицеадмирал Брюа получава заповед да премине от Атлантическия океан в 
Средиземно море. Със заповед от 29 май 1854 г. на министъра на флота и колониите Теодор Дукос (Théodore Ducos) 
Средиземноморската и Океанска ескадри се сливат в една под общото командване на вицеадмирал Амлен и втори 
командир – вицеадмирал Брюа. Флотът е разделен на две ескадри: Първа, под командването на вицеадмирал Амлен, 
се състои от флагманския кораб “Ville de Paris”, “Jupiter”, “Henri IV”, “Vatmy”, “l'Iéna”, “Marengo”, “Friedland”, 
“Chariemagne”; Втора,  под командването на вицеадмирал Брюа, се състои от “Montebello”, “Napoléon”, “Jean Bart”, 
“Stiffren”, “Aiger”, “Ville de Marseille”, “Bayard”. Ескадрата на вицеадмирал Брюа дебаркира във Варна с 4-та френска 
пехотна дивизия (9 000 души) на борда на 30 юни 1854 г. 

21. The Nautical Magazine and Naval Chronicle, For 1854 (July, 1854). London, Simpkin, Marshall and Co, p. 346-348. 

22. Histoire médicale de la flotte française dans la mer Noire pendant la guerre de Crimée, par le Docteur A. Marroin, Paris, J. 
B. Bailliére et Fils, 1861, p. 31.  

Колко от умрелите от холера 757 френски офицери и моряци са погребани в Балчик, и колко от тях са хвърлени в 
морето – никой не знае. Имената на трима от тях са: Пиер Лерукс / Pierre Leroux (25.07.1828 – 12.08.1854) – моряк 3-ти 
клас, умрял от холера на борда на “Ville de Marseille”; Марк Данет / Marc Danet (12.10.1821 – 17.08.1854) – моряк 3-ти 
клас, умрял от холера на борда на “Valmy”; Рене Шавалие / René Chevallier – моряк 2-ри клас, умрял от холера на борда 
на “Ville de Paris”. 

За ужасите в залива на Варна военния кореспондент на вестник „Таймс“ Уилям Хауърд Ръсел пише: „Ежедневно нас 
поражали новые немыслимые ужасы. Разрыв тростью прибрежны песок вокруг торчащего клочка соломы, можно было 
увидеть лицо мертвеца, завернутого в солому и брошенного тут на поживу псам и стервятникам. Трупы поднимались со 
дна гавани и зловещо качались на волнах. Их приносило на моря, они проплывали вдоль корабельных бортов, наводя 
дурноту на команду – непотопимые, вытянутые в струнку, чудовищные в ярком свете дня. Однажды в гавани к 
„Карадоку“ прибило тело убитого французского солдата – его шейный платок был скручен на манер удавки, а лоб – 
раскроен до самого мозга. С большим трудом удалось его сново потопить. Возможно, в уютном домике в La Belle France 
(Прекрасная Франция) ждали его любящий родитель или взволнованная подруга, тревожились, что долго нет писма. 
Узнают ли они когда-нибудь о его несчастной участи? Команда лодки высадилась на берег, чтобы свалить в кучу 
несколько камней на манер причала. Сдвинув камень, они обнаружили под ним разлагающийся труп“ (Уильям Ховард 
Рассел. Британская экспедиция в Крым. В 2-х томах. Перевод с английского О. Н. Исаевой. Том I. Москва, Издательство 
Принципиум, 2014, с. 186).  

Същата тъжна картина е и в залива на Балчик. 

23. Parliamentary Papers. Eleven volumes. 2. Army; Navy. Baltic and Black Sea Fleets. Return to an Order of the Honourable 
The House of Commons, dated 24 February 1857. A Copy of the Medical Statistical Returns of the Baltic and Black Sea Fleets, 
during the Years 1854 and 1855, p. 6) (според други източници 734) (The British Fleet in the Black Sea, While Under the 
Command of Vice Admiral J. W. D. Dundas by Major-General William Brereton. London, 1856, p. 3; Medical and surgical history 
of the British Army which served in Turkey and the Crimea during the war against Russia in the years 1854-55-56. In Two 
Volumes. Vol. II. London, Printed by Harrison and Sons, 1858, p. 47; Annals of British Legislation, Edited by Leone Levi. Vol. III, 
London, Smith, Elder & Co., 1858 (Baltic and Black Sea Fleets), p. 69. 

24. Medical and surgical history, op. cit., p. 47. 

25. A History of Asiatic Cholera. By C. Macnamara. London, Macmillan and Co., 1876, p. 205-206. 
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26. L'expédition de Crimée. La marine française, op. cit., p. 179-186; The Invasion of the Crimea: Its Origin and an Account of 
Its Progress Down to the death of Lord Raglan. By Alexander William Kinglake. Secon Edition. Volume II. Edinburgh and 
London, William Blackwood and Sons, MDCCCLXIII (1863), p. 125; Уильям Ховард Рассел. Британская экспедиция в Крым 
цит. съч., с. 168. 

27. L'expédition de Crimée. La marine française, op. cit., p. 187-188. 

28. Annales télégraphiques publiées par un comité composé de fonctionnaires de l'administration des lignes télégraphiques. 
Tome IV. Année 1861. Paris, Dunod, Éditeur, 1861, p. 258-259. 

* „Бертоле“, парна корвета, 400 к. с., 1 600 тона, 10 оръдия (http://www.dossiersmarine.org/c-r.htm). 

29. Précis historique des opérations militaires en Orient, de mars 1854 à septembre 1855 / par A. Du Casse. Paris, E. Dentu, 
Libraire-Éditeur, MDCCCLVI (1856), p. 103. 

30. The British Fleet in the Black Sea, While Under the Command of Vice Admiral J. W. D. Dundas by Major-General William 
Brereton. London, 1856, p. 9-11. 

Анастас АНГЕЛОВ 
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